
gemaakt vruchtenijs. De nieuwe boerderijwinkel wordt gepresenteerd en uiteraard 

zijn er allerlei lekkernijen te koop. Er is informatie over bijenteelt en kinderen kun-

nen op een skelter of pony rijden. Dit alles wordt muzikaal omlijst. (10.00 – 17.00 

uur) 

Op zaterdag 22 en zondag 23 juni, van 10.00 – 17.00 uur: 

Wijndomein Oude Waalstroom van Huib Overmars en Lotte Rippen  te Hurwenen. 

Er zijn rondleidingen door de wijngaard en wijnmakerij, waarbij Huib en Lotte  ver-

tellen over hun natuurlijk beheerde wijngaard en waarom het stimuleren van de na-

tuurlijke processen bestrijding van ziekten en plagen overbodig maakt. U kunt proe-

ven van eigen producten: wijn, maar ook jam, appelstroop etc. Voor kinderen is er 

een wandeling over het "kabouterpad". Tijdens de wandeling leren de kinderen van 

alles over de natuur in en om de wijngaard en waarom een gezonde bodem en veel 

bodemleven belangrijk is voor de wijngaard. 

 

Met deze twee prachtige evenementen bieden onze agrarisch leden u de mo-

gelijkheid om van dichtbij met hun bedrijven en werk kennis te maken. Van 

harte aanbevolen! 
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VAN DE VOORZITTER 

Wat hebben we genoten op 15 maart jl  de opening van de Simon Hendriks-

vogelkijkwand. Een ode aan Simon en aan alle vrijwilligers die (als u dit leest) al 

weer volop in touw zijn om de grutto, de tureluur en al die andere weidevogels te 

behouden voor de Bommelerwaard.  De 

gemeente Maasdriel en de Rabobank 

hebben zich bij de aanleg van de vogel-

spotplek van hun beste kant laten zien. 

Zonder hun steun zou dit mooie initia-

tief niet van de grond gekomen zijn. 

Een goede relatie met beide gemeenten 

in de Bommelerwaard is van groot be-

lang voor ons werk. Onze penning-

meester brengt daarover verslag uit in 

dit nummer. Soms moet je een andere 

bril opzetten om te zien hoe mooi onze leefomgeving is. Tijdens de jaarvergadering 

op 17 april a.s. zullen twee sprekers met liefde voor onze leefomgeving ingaan op 

verleden en toekomst van het landschap waarin wij wonen, werken en recreëren. De-

ze Nieuwsbrief  geeft een overzicht van geplande buitenactiviteiten. Heeft u de Stoe-

re Dijken Weidse Polders route al eens gefietst of het Baanbrekerpad al gelopen? 

Doen. Het is weer voorjaar, tijd om te genieten van ons bloeiende eiland tussen de 

rivieren. 

Piet Nienhuis 

WEIDEVOGELS 

Inmiddels bijna april en nog geen ei gevonden in het gebied van de Bommelerwaard, 

groepen vogels, soorten kievit, grutto, wulpen en enkele paren scholeksters gezien. 

Maar met nog weinig activiteit.  

Niet zo gek ook als je de kou buiten voelt. Vrijdag 15 

maart wel een mooie activiteit voor onze vereniging. 

De onthulling van de Simon Hendriks vogelkijkwand. 

Na een lekkere kop koffie/thee met een gebakje van de 

Rabobank togen we vanaf de boerderij van Bert van 

Zeelst, met een groep richting de plek waar het bord 

met de wand plus een picknickplek inmiddels was ver-

rezen. Ook toen was het koud en nat en buiten de vo-

gels op het bord geen enkele vogel in levende lijve te 

 

 

derij. Iedereen is van harte welkom om te zien hoe kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen 

spelen en zich ontwikkelen met veel binnen- en buitenruimte en dieren om zich heen. 

Bij champignonkwekerijen “De Hopwaag” van Bert van Geffen en Han en Margot 

van Hemert in Ammerzoden krijgt u informatie over de teelt van champignons en 

alle werkzaamheden die daarbij komen kijken. Ook is de promotiewagen van CNC 

grondstoffen aanwezig, daar worden lekkere champignonhapjes bereid! Daarnaast 

kunnen de kinderen gebruik maken van de speelmogelijkheden die Hoppie’s Dooltui-

nen bieden. 

De ijssalon van IJsboerderij “De Schoonheuvel” van Arjan en Nicolien van Zeelst in 

Hedel is deze dag uiteraard geopend, u kunt er een heerlijk boerderij-ijsje kopen. 

Daarnaast staan ze met hun mobiele ijskar op het terrein van Bert van Zeelst. 

Bij De Weert Fruit in Kerkwijk bieden Wim en Ineke u de gelegenheid om de aard-

beienvelden en kersenboomgaard te bezichtigen, waarbij u alles te weten komt over 

de teelt van deze vruchten. Daarnaast  vertelt Wim u over zijn imkerij en kunt u een 

kijkje nemen bij de bijenkasten. 

Op het biologische varkensbedrijf van Andries en Janny van den Bogert in Hedel 

krijgt u een rondleiding door de stallen, komt u te weten hoe een varkensleven op 

deze boerderij er uit ziet en  kan er uiteraard met biggetjes geknuffeld worden. Naast 

kinderactiviteiten, zoals skelteren en korfballen staat een proeverij van heerlijke 

worst en andere lekkernijen op het programma. 

Tussen de bedrijven rijden huifkarren heen en weer om u van het ene naar het andere 

bedrijf te vervoeren. Maakt u gebruik van eigen vervoer, dan zijn er op alle bedrijven 

kaartjes met een plattegrond beschikbaar.  

 

Lekker naar de Boer 
Dit jaar vindt voor de 16e keer het landelijke Lekker naar de Boer weekend plaats. 

De open dagen bij biologische boer en tuinder zijn op 22 en 23 juni. Lekker naar de 

Boer wil consumenten kennis laten maken met (bio)boeren uit de buurt en de lokale 

biologische landbouw en –productiewijze zichtbaar maken. In de Bommelerwaard 

kunt u terecht bij de volgende bedrijven: 

Alleen op zaterdag 22 juni: 

Biologische melkveehouderij en zorgboerderij De Ommedijkerhoeve van Sjaak en 

Bea van ‘t Hoog in Zuilichem. U krijgt een rondleiding in en om de boerderij, er zijn 

konijnen, cavia’s en geiten voor de kinderen en activiteiten zoals skelteren en paar-

den borstelen. (10.00 tot 16.00 uur) 

Biologische boerderij Schuttershof van Herbert en Jacqueline Groeneveld in Well.  

U krijgt een rondleiding over de boerderij met koeien en varkens, er kunnen biggetjes 

geknuffeld worden en er is een proeverij van eigen producten. Daarnaast is er een 

infostand over biologische landbouw en voeding en de boerderijwinkel is geopend. 

(10.00 – 17.00 uur) 

De Sterregaard  van Marti van den Bogert en Willem van den Berg te Hedel. Dit bio-

logisch-dynamische fruitteeltbedrijf is gespecialiseerd in oudhollandse vruchten. U 

krijgt een rondleiding door de boomgaard waar minstens 50 verschillende vruchten-

rassen staan. Er is een proeverij van diverse eigen producten, waaronder ambachtelijk 

http://www.zorgboerderijdeommedijkerhoeve.com/
http://www.boerderijschuttershof.nl/
http://www.sterregaard.nl/


 

 

nisaties zitten kansen voor de Capreton. Graag houdt hij het beheer zo lokaal moge-

lijk waarbij het organiseren plaats vindt door lokale mensen met kennis van het ge-

bied. 

‘’Ik heb iets met water, hier komt alles samen’’. De rivieren in combinatie met de 

inwoners, hardwerkende mensen met hart voor hun omgeving, maakt de Bommeler-

waard een eenheid, een regio om trots op te zijn. Dit wordt aangevuld door de 

ontwikkeling van de oeverwallen door de eeuwen heen. 

Naast de Waal, de Maas en de Martinus Nijhoffbrug vormen de 11 kernen van de 

gemeente Maasdriel een beeldbepalend karakter waarbij de A2 de transportader 

vormt. Ook de innovatie in de glastuinbouw mag meer geuit worden om zo meer 

beeldbepalend te worden, de mensen zijn zeer bescheiden. 

Genieten van wat de Bommelerwaard te bieden heeft doet de heer Huizinga het liefst 

op de dijken en op het terras aan de Waaldijk in Rossum. Ook het fietsen langs de 

Hurnse Kil en het genieten van de natuur sluit hierbij aan. 

Wim van  Woudenbergh 

PLATTELANDSTOERISME 

 

Leden van De Capreton organiseren de komende maanden een tweetal activiteiten 

waarbij collega-boeren, burgers en buitenlui, allemaal consumenten, een kijkje kun-

nen nemen bij diverse agrarische bedrijven. Iedereen kan zich zo op de hoogte stellen  

van het reilen en zeilen op een boerderij, de wijze waarop voedsel geproduceerd 

wordt en u kunt diverse producten proeven.  Met ook nog tal van andere activiteiten 

op de erven,  ook voor kinderen,  is dit een leuk en gratis uitje, waar jong en oud van 

kunnen genieten. Ook u als lid van De Capreton bent uiteraard van harte welkom! 

 
Beleef de Boerderij 
Op 20 mei, 2e Pinksterdag, vindt van 10.00 tot 17.00 uur het jaarlijks terugkerende 

evenement “Beleef de Boerderij” plaats. U kunt  kennis maken met agrarische activi-

teiten en een aantal nevenactiviteiten. 

Centaal punt deze dag is de melkveehouderij en boerengolfboerderij van Bert en Ine  

van Zeelst in Hedel. Er zijn rondleidingen in de stallen en er is de mogelijkheid om 

bij de koeien in het weiland te picknicken, waarbij gratis zuivelproducten aangebo-

den worden. Op het terrein staan kramen met snuisterijen, kramen met informatie 

over onze agrarische natuurvereniging De Capreton, de weidevogelwerkgroep, kin-

deropvang op de boerderij en kaasbereiding en kramen met streekproducten, zoals, 

fruit, sappen, ijs en bloemen. Oude tractoren en een optreden van de Disselzangers 

maken het geheel compleet. 

Bij kinderopvang “De Vrijbuiter” van Mathé en Lilian van Goch in Hedel kunt u een 

kijkje nemen op het Kinderdagverblijf en bij de Buitenschoolse Opvang op de boer-

zien. Na de onthulling door Simon weer richting Bert alwaar een borrel en een hapje.  

De directeur van de Rabobank sprak een woordje, en ieder werd verrast met een Gel-

derse Roos.  

Met een blij en trots gevoel rijden we nu regelmatig langs het bord. Als straks die 

lange hete zomer zich aandient kan er lekker koffie gedronken worden en vogels 

gespot. 

Joyce Ostendorf 

MAASDRIEL EN ZALTBOMMEL 

Introductie 

De Capreton en de Bommelerwaard zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De 

eenheid Bommelerwaard is echter verdeeld over twee gemeenten,  Maasdriel en Zalt-

bommel,  waarbij de verdeling qua oppervlakte navenant gelijk is. Samen met deze 

gemeenten werkt de Capreton aan het beheer en verfraaiing van het landschap. Van-

uit deze positie zijn van beide gemeenten de wethouders die Ruimtelijke Ordening in 

hun portefeuille hebben gevraagd naar hun kijk op de Bommelerwaard en hen me-

ning over de Capreton. 

Adrie Bragt 

Rust, water en ondernemerschap 

De Bommelerwaard is een prachtig open landschap waar de waarde soms van wordt 

onderschat. ‘’De vergezichten vanaf de dijken over de rivieren zijn prachtig’’ aldus 

de heer Adrie Bragt, wethouder Ruimte & Wonen van de gemeente Zaltbommel. In 

deze uiterwaarden vindt hij de aanleg van natuur niet passend. ''Openheid, grazende 

koeien en nevengeulen maken het een mooi herkenbaar wandelgebied''. 

Het behouden en versterken van positieve  landschapselementen maakt dan ook deel 

uit van de structuurvisie die de gemeente Zaltbommel onlangs heeft opgesteld. Er 

wordt behoudend omgegaan met het buitengebied. Dit mag echter niet conflicteren 

met de verankering van de agrarische functies en het economisch belang die de agra-

riërs in dit gebied hebben. Als beheerder van het landschap moeten zijn hun bedrij-

ven kunnen blijven ontwikkelen. Terughoudendheid is er echter wel ten aanzien van 

recreatie en toerisme in dit buitengebied en het nieuw oprichten van ingrijpende ele-

menten wordt zorgvuldig afgewogen. 

Hierbij moeten glastuinbouwers, agrariërs en de gemeenten blijven communiceren. 

‘’Het begint met het elkaar ontmoeten’’ door expertise en capaciteiten uit te wisselen 

en belangen uit te spreken. Hierin vervult de Capreton en belangrijke rol, namelijk 

het met elkaar in gesprek brengen van diverse partijen. De expertise die de Capreton 

in zich heeft is belangrijk in het overleg met overheden om de verbinding te leggen 



 

 

naar het agrarisch bedrijfsleven. De functie van de Capreton hierbij is ‘’de vereniging 

als ontmoetingsplek’’. Het leefbaar houden van het gebied gaat enkel door het behou-

den van sterke economische dragers, de agrariërs, en het inpassen hiervan in de om-

geving. 

De rol van de burger in het buitengebied is beperkt, zij denken vooral mee over de 

ontwikkeling in het gebied. Vaak hebben zo ook een mening over inpassing van be-

paalde elementen, zoals momenteel aan de orde is aangaande windmolens in de 

Bommelerwaard. Dit komt tot verschillende partijen en verschillende belangen  waar 

de gemeente zorgvuldig mee om moet gaan. 

De invloed die de Capreton in het gebied heeft mag volgens de heer Bragt meer 

zichtbaar worden gemaakt. De rol van de Capreton in de Bommelerwaard wordt door 

velen als vanzelfsprekend ervaren. Hij vergelijkt dit met sneeuwschuiven. ''Dat de 

gemeente zorg draagt dat alle wegen worden geschoven vind men vanzelfsprekend, 

wanneer dit wordt verzuimd valt het de inwoners pas op''. Daarnaast mag de Capre-

ton zakelijker naar buiten toe treden. 

Karakteristiek voor de omgeving vindt hij vooral het vaarverkeer, de Martinus Nij-

hoff brug (Zaltbommelse brug) en de steenfabrieken. 

De komgronden, weteringen en openheid zijn beeldbepalend voor het landschap, 

waarbij hij een onderschatte rol toeschrijft aan de Lieskampen. De Lieskampen is bij 

velen nog onbekend, daar het toch een prachtig en aanlokkend gebied is. 

Daartegenover staat dat hij graag een betere inpassing ziet van kassen,  bedrijventer-

reinen en boerderijen. Het harmoniseren van kassen door gelijke hoogtes en nokrich-

tingen aan te houden maakt de diverse complexen tot een fraaier geheel. Bij de be-

drijventerreinen en boerderijen zou in vele gevallen (erf)beplanting het aangezicht 

prettiger maken, al  zijn er ook vele mooie ingepaste bedrijven verspreid over de 

Bommelerwaard. 

Het contact en de werk-

zaamheden die de Capreton 

voor de gemeente Zaltbom-

mel verzorgt zijn goed. ''De 

Capreton is een professione-

le partner die vanuit ideële 

doelstelling zorg draagt 

voor het buitengebied''. 

 

 

 

 

Jos Huizinga 

Openheid, dynamiek en eenheid 

‘’Er moet zorgvuldig met het buitengebied om worden gegaan’’ aldus de heer Hui-

zinga, wethouder van de Gemeente Maasdriel. ‘’De samenleving staat niet stil. Ook 

in het buitengebied niet, hierdoor verandert deze snel. De economische drager hier is 

de landbouw, waarbij deze ook kansen krijgt om verbredende activiteiten op te zet-

ten, echter niet ongelimiteerd. Een ‘’masterplan buitengebied’’ vindt de heer Huizin-

ga wenselijk, al is de gemeente Maasdriel hierover nog verdeeld. 

Brede activiteiten in het buitengebied zijn echter niet gewenst, zeker  waar deze de 

openheid van het landschap aantasten. De natuurwaarden die er zijn moeten behou-

den blijven, ook voor het nageslacht. 

Bestaansrecht is de graadmeter voor de leefbaarheid in het buitengebied. Echter moet 

dit wel gepaard gaan met respect voor natuur en natuurwaarden. Openstaan voor al-

ternatieven in het is hierbij van belang. 

Voor de leefbaarheid schept de gemeente de randvoorwaarden, daarnaast vind de 

heer Huizinga de burger medeverantwoordelijk voor het leefbaar houden van het 

buitengebied. In plaats van afwentelen richting overheden kunnen de burgers en be-

woners van het buitengebied gezamenlijk activiteiten ontplooien om de leefbaarheid 

te verbeteren. Dit resulteert in communicatie en wederzijds begrip. De agrariër moet 

meer betrokken worden als het om hun eigen leefomgeving gaat. Zij zijn belangrijk 

voor voedselvoorziening, maar ook beheerder van het landschap. Dat zij willen uit-

breiden beschouwt de heer Huizinga als een natuurlijke drang, al dient de gemeente 

hier regulerend op te treden zodat het open en landschappelijke karakter van de 

streek niet in gevaar komt. Ook het betrekken van alle inwoners bij het opstellen van 

een bestemmingsplan speelt hierbij een rol. 

De herstructurering van de glastuinbouw kan niet zonder de tuinders uit de sector 

zelf. Zij moeten het belang inzien van de herstructurering en meedenken over uitvoe-

ring en financiële vraagstukken. Gezamenlijk moet er een toekomstbeeld worden 

geschetst voor deze dynamische sector en moet deze worden nagestreefd. 

De Capreton heeft zeker meerwaarde, met beheer van agrarische gronden in de Hurn-

se Kil en natuurontwikkeling in Kampen Noord als voorbeeld schetsend. De gemeen-

te laat hierin veel vrijheid. ‘’Door los te laten ontstaan de mooiste dingen’’, aldus de 

wethouder. Hiermee wordt gedoeld op initiatieven die ontstaan als je anderen verant-

woordelijkheden durft te geven. De Capreton speelt ook hierin een belangrijke rol. 

Wel mag de Capreton meer anticiperen op ontwikkelingen en niet te afwachtend zijn. 

‘’Wees proactief, houd ons bij de les’’ is het advies. 

Voor Agrarische Natuur Verenigingen in het algemeen voorziet de heer Huizinga een 

belangrijke rol. Op het gebied van het ontvolken van buitengebieden, beheren van het 

landschap en zelfs het overnemen van taken van de reguliere terrein beherende orga-


